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املقدمة 

احلمــد للــه رب العاملــن، والصاة والســام علــى املبعوث 
رحمة للناس أجمعن.. أما بعد.

فبن يدّي القارىء الكرمي الطبعة األولى من كتاب:) الزكاة( 
والــذي كان مع كتاب ) الصيام والزكاة(، وكان من املستحســن 

والتيسير في القراءة جعلها في رسالة منفصلة.
ومن نعمة الله على اإلنســان أن يوفقه إلى ما يحب، ويسدد 

خطاه ليكون على فقه وبصيرة في أي أمر ينطق به أو يعمله.
ومــن أعظــم الســبل لبلوغ ذلــك القــراءة عن أصــول الدين 
وأركانه، ليكون املســلم على معرفة واضحة مبا يتعلق مبســائلها 
وأحكامها، ألن عليها قوام التمكن، والظفر بالســعادة األبدية، 

فضا أنها من األمور التي ال ُيعذر اجلهل بها.
ولتحقيق ما ســبق جاء هــذا الكتاب مبا يتعلــق بركن الزكاة، 
لكثــرة احلديث عنه، فرغبت بتوفيق من الله أن أجمع بعضا من 
املســائل املتعلقة بها، مبــا تكلم به العلماء نفعنــا الله من فقههم، 
وعلــى وجه اخلصوص الشــيخ محمــد ابن عثيمــن رحمه الله 

تعالى، ومبا تيسر علّي فهمه حول مسائل هذه العبادة.
وجاء التبيان لهذا احلكم العظيم على شــكل أســئلة موجزة، 

وهذا األسلوب له وقعه وأثره النافع في التعليم.
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مباحث الرسالة

جاءت الرسالة من بعد املقدمة السابقة، وفق املباحث اآلتية :               
الباب األول :  في أحكام الزكاة

املبحث األول: معلومات عامة 

املبحث الثاني: شروط إخراج الزكاة 

املبحث الثالث: الزكاة والدْين 

املبحث الرابع: ما زاد عن احلاجات األصلية 

املبحث اخلامس : زكاة الذهب والفضة 

املبحث السادس : زكاة املال 

املبحث السابع: زكاة األسهم 

املبحث الثامن : السندات 

املبحث التاسع : الصناديق اإلستثماوية 

املبحث العاشر : مكافأة نهاية اخلدمة 

املبحث احلادي عشر : زكاة األنعام ) احليوانات( 

املبحث الثاني عشر: عروض التجارة 

املبحث الثالث عشر: زكاة الثروة الزراعية 
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املبحث الرابع عشر : أحكام متفرقة 

املبحث اخلامس عشر : مصارف الزكاة 

الباب الثاني : زكاة الفطر )صدقة الفطر(   

اخلامتة.
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شكر وثناء..

واتقدم بجزيل الشكر والتقدير للفاضلن، شيخنا احملدث: بدر 
عبد الله البدر، ولألخ الدكتور: محمد عود الفزيع 1.

ملراجعتهمــا للنســخة األولــى، وتقــدمي املاحظــات القيمــة، 
فجزاهمــا اللــه حســن الثــواب وكرمي األجــر، ولكل مــن قّدم 

النصح والتوجيه في هذه الرسالة.

والله أســأل أن يجعل لهــذا الكتاب التوفيــق والقبول، وفيه 
النفع للمســلمن، وإن كان هناك من زلة أو هفوة فلن أعدم من 
محب ناصح يجود علّي بنصحه وإرشاده، من بعد حسن الظن  
مبــا ترجــح لي من مســائل، والدعــاء ألخيه باخليــر، واملزيد من 

العلم النافع.

وآخــر دعوانا أن احلمد لله رب العاملن، وصل اللهم وبارك 
على حبيبنا محمد، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا.

1 - مدير إدارة الرقابة الشرعية في شركة اإلمتياز ) دولة الكويت(
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الباب األول

في أحكام الزكاة
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املبحث األول:

                                   معلومات عامة

هل ينبغي على املسلمني تعّلم أحكام الزكاة؟ 1 -
نعم، وخصوصا ممن تعلق بهم جانب من جوانب التعامل 
املالــي، مثل بيــع العقار، أو األســهم، أو األنعام، فيجب 

عليه تعلم ما يتعلق بهذه اجلوانب من أحكام الزكاة.

ما معنى الزكاة في اللغة؟ 2 -
هي البركة والنماء والطهارة والصاح واملدح، وهي من 

مصدر »زكا الشيء« إذا منى وزاد.

ما تعريف الزكاة في الشرع؟ 3 -
هــي احلصة امُلقدرة في مال مخصوص، بشــروط معينة، 

فرضه الله للمستحقن له.

ما عالقة الصدقة بإميان اإلنسان؟ 4 -
الصدقة مشــتقة من اســم )الصدق(، فهــي دليل الصدق 
في اإلميان والتصديق بيوم الدين. ولهذا قال رسول الله 

]: »الصدقة برهان«.   رواه مسلم.

هل الزكاة واجبة على املسلم؟ 5 -
نعم، بل هي ركن من أركان اإلسام اخلمسة.
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ما أهمية الزكاة في حياة املسلم؟ 6 -
نعلــم بأننــا نعيــش فــي منظومــة اجتماعية؛ من األســرة 
واألقــارب واملجتمــع، نتعايــش جميعــا بــروح اإلحتــاد 
والترابط، والتعاطف، روحيا وجســديا وماليا، مما يؤدي 
إلى رحمة القوي للفقير، ويتذكر اإلنســان أنه مستخلف 

في هذا املال.

ما أهمية حتقيق الزكاة في املجتمع؟ 7 -
تعتبــر الزكاة املؤسســة األولى للضمــان االجتماعي في 
اإلســام، ومصارفها، لها جوانبها التــي تتوخى حتقيقها 
في املجتمع املســلم، فإن خمســة من مصارفها تتمثل في 
ذوى احلاجات األصلية أو الطارئة من )الفقراء واملساكني 
وفى الرقاب والغارمني وابن السبيل(، ومصرف سادس 
خلدمــة هذه املصارف وهو اجلهــاز اإلداري جلمع الزكاة 

وتفريقها ) العاملني عليها(.
ومصــرف ) املؤلفــة قلوبهم( لــه عاقة بسياســة الدعوة 
اإلسامية ورسالتها إلى العالم، فلها - من مال الزكاة- 
تأليــف القلــوب على اإلســام، اســتمالة إليــه، أو تثبيًتا 

عليه، أو ترغيًبا في الوالء ألمته، واملناصرة لدولته.
وللــزكاة دور كبير فــي متويل اجلانب العســكري للدفاع 

عن الوطن ) سبيل الله(.

ما الوعيد املترتب على تارك الزكاة؟ 8 -
قال الله عز وجل: 
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 ]آل عمران:180[ وقال النبي ]: )من آتاه الله 
مــااًل فلم يؤد زكاته مثل له شــجاعًا أقرع  له زبيبتان2 يطّوقه 
يــوم القيامة يأخذ بلهزمتيــه3، يقول: أنا مالــك، أنا كنزك(.   

رواه البخاري. 

وقال الله عز وجل: 

]التوبــة[ وقال النبي ] في بيان هذه اآلية: )ما من صاحب 
ذهب وال فضة ال يؤدي منها حقها، إال إذا كان يوم القيامة 
صفحــت له صفائح مــن نار فأحمــي عليها في نــار جهنم 
فيكــوى بهــا جنبــه وجبينــه وظهــره، كلما بــردت أعيدت 
فــي يوم كان مقداره خمســن ألف ســنة، حتــى يقضى بن 

العباد(.  أخرجه مسلم.

ما احلكم في إنسان ينكر الزكاة، أو ال يخرجها؟- 9
أجمع العلماء على قبيح صنيعه، إن كان منكًرا لوجوبها، 
فإن كان ممن يخفى عليه ذلك لكونه قريب عهد باإلسام، 
فيجب أن ُيعّرف وجوبها، وتؤخذ منه، فإن جحدها بعد 

2.  الزبيبتان غدتان مثل الزبيب مملوءتان من السم القاتل.

3.  يعني: شدقيه.
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ذلك: حكم بكفره من قبل القاضي، وجرت عليه أحكام 
املرتديــن، من االســتتابة والقتل وغيرهمــا، ألن وجوب 

الزكاة معلوم من دين الله تعالى ضرورة.

ما العالقة بني الزكاة.. والصدقة؟ 10 -
الزكاة الشرعية قد تسمى في لغة القرآن والسنة »صدقة«، 
فقد يفترق االســم لكن يتفق املســمى، قال تعالى: }ُخذ 
من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها{ )التوبة: 103( 
لكــن األصل يبقى للصدقة لشــمول أمرهــا ومصارفها، 

وتدخل ضمنها الزكاة التي هي ملستحقن معينن .

هل هناك من فرق بني الزكاة.. واخُلمس؟ 11 -
الــزكاة حق في املال بنســبة محددة إن بلــغ نصابا ومرت 
عليه ســنة هجرية وبشــروط معينــة، أما اخلُمــس فهو ما 
يكــون فــي غنائــم احلــرب، أو ما يكــون كنزا يعثــر عليه 

اإلنسان في األرض أو البحر، وهو الركاز.

هل الزكاة مقتصرة باإلخراج على شهر رمضان فقط؟  12 -
ليســت مقتصرة على شــهر رمضان، بــل مرتبطة بتحقق 

شروطها، ومن ذلك حوالن احلول )السنة( الهجري.

ما احلكم فيمن أّخرها ليكون إخراجها في رمضان؟ 13 -
 إذا كان حول إخراج الزكاة في شــعبان، فانتظر رمضان 
فهــذا ال بأس به، أما لــو كان حوله مثًا في محرم فإنه ال 

يجوز له أن يؤخرها إلى رمضان. 
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هل الزكاة متعلقة بالسنة الهجرية أو امليالدية؟ 14 -
هي متعلقة بالسنة ) احلول( الهجرية فقط.

ما العمل مع الشركات التي تتعلق ميزانتها بالسنة امليالدية؟- 15
مع أن الزكاة ال تتعلق بالســنة امليادية، لكنه عند احلاجة 
ميكن حســاب الزكاة وفق الســنة امليادية )الشمسية( من 
خال زيــادة القدر الواجــب في الزكاة بعدد أيام الســنة 

امليادية مبقدار ) 11( يوما.

كم مقدار نصاب الزكاة وفق السنة امليالدية؟ 16 -
القدر الواجب اخراجه مقداره ) ٪2.577(.

مثاله: 10،000 دينار = الزكاة فيها: 257،700 دينار

هنــاك من يحــرص علــى اخــراج الكثير مــن الصدقات  17 -
والتبرعات، فهل يكفيه هذا عن إخراج الزكاة؟

الصدقات من التبرع وحكمها االستحباب، أما الزكاة فهي 
واجبة في النفقة، ولها شروطها ومصارفها اخلاصة.

بعض املســلمني ميتنع عن إخراج الــزكاة؛ بحجة أنها من  18 -
تعبه وجهده؛ فكيف يعطيها لغيره..ما حكم فعله؟

هــذا من اجلهل في معرفة أن صاحب املال احلقيقي هو الله 
ســبحانه، وليتذكر هذا املمتنع أنه فقط مســتخلف في املال 
ألجل محدود، وعما قليل سينتقل املال إلى الورثة، وليس 
له من املال إال ما حقق فيه طاعة الله، ونال رضاه سبحانه. 



17

الزكاة.. سؤال وجواب  

املبحث الثاني

 شروط إخراج الزكاة

ما الشــروط الواجــب توافرها فــي اإلنســان ليتعني عليه  19 -
إخراج الزكاة ماله؟

اإلســام، احلريــة، بلوغ النصاب، متام امللــك، خلو املال 
مــن الديــون، مرور حــول هجــري، الزيادة عــن احلاجة 

األصلية.

هل جتب الزكاة في مال اليتيم أو املجنون أو املريض؟ 20 -
نعــم، ألن الــزكاة حق في املال، وميكــن للوصي في مال 

الصغير وغيره أن يخرج الزكاة عنه.

ما األموال التي جتب فيها الزكاة؟ 21 -
 الــزكاة ال تكون إال في األموال النامية حقيقة أو حكمًا، 
مثل الذهــب والفضة، األنعام )اإلبــل، البقر، والغنم (، 

عروض التجارة، الزروع والثمار، اخلارج من األرض.

هل جتب الزكاة في املقتنيات الشخصية؟ 22 -
من رحمة الله بنا أنه لم يجعل الزكاة فيما اقتناه اإلنسان 
حلاجتــه اليومية، أو لاســتعمال الشــخصي، أو ما يطلق 
عليه باملقتنيات )القنية( الشــخصية، مثل السيارة والبيت 

والساعات وماشابه، وبشرط عدم عرضها للبيع.
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املبحث الثالث:

 الزكاة والّدْين

ما حكم زكاة الدْين؟ 23 -
يقّسم الفقهاء الديون إلى قسمن:

 1/ دْين مرجو األداء: وهو ما كان على مقّر بالدْين، قادر 
على ســداده، أو على جاحد للدْيــن لكن عليه بينة 
ودليــل ميكن أخــذ احلق منه بوســاطة القضاء، فهنا 
يجــب على الدائن تزكية هــذا الدْين مع أمواله كل 

عام.
2/ دْيــن غير مرجو األداء: هو ما كان على جاحد ومنكر 
للدْيــن وال بينة عليه، ومثله مــا كان على مقر لكن 
كان مماطا أو معســرا ال يقدر على الســداد، ومثله 
الدْين املشــكوك فــي حتصيله، فهــذا ال زكاة فيه إال 
بعــد قبضه فعا، فيزكيه عن ســنة واحــدة، وإن بقي 

عند املدين سنن.

هل يحسب اإلنسان مبلغ الزكاة بعيدا عن الديون؟- 24
نعــم، ويشــترط أن يكــون النصــاب النقــدي الذي جتب 
فيــه الزكاة فارًغا مــن الدين، وبحيث ال يســتغرق الدْين 

النصاب أو ينقصه.

ما مثال فراغ املال من الدْين؟ 25 -



19

الزكاة.. سؤال وجواب  

على اإلنســان أن يحســب الديون التي عليه، مثل قســط 
البيــت، قســط الســيارة، أقســاط الســلع الكهربائيــة...

ويحسب األقساط التي عليه ملدة سنة واحدة، أي مبقدار 
احلول الهجري، ثم يخصمها من قيمة املبلغ املزكى.

فــإذا كانــت األقســاط التــي عليه ملدة ســنة كاملــة تعدل 
)مثــا( أربعــة آالف دينــار، ومبلــغ الزكاة ســبعة آالف، 

فعليه أن يزكي فقط عن ثاثة آالف دينار.

هل قضية خلو املال عن الديون قبل الزكاة معلومة قدميا؟- 26
نعــم، دليلــه ما ذكــره البخــاري فــي كتــاب الوصايا من 
صحيحه، وجعله عنواًنا لباب في كتاب الزكاة، قال فيه: 
)بــاب: ال صدقــة إال عن ظهــر غنى، ومــن تصدق وهو 
ْين أحق  محتــاج، أو أهله محتاجون، أو عليه ديــن، فالدَّ
أن ُيقضى من الصدقة(، وقال احلافظ ابن حجر في شرح 
هذا العنوان: كأنه أراد تفســير احلديث املذكور بأن شرط 

املتصدق أال يكون محتاًجا لنفسه، أو ملن تلزمه نفقته«.4

اإلبراء من الدْين على مســتحق الزكاة واحتســابه منها..  27 -
ما حكمه؟

ال يجوز هذ الفعل.

لــو دفع املزكــي الدائن زكاته إلى املدين، ثــم ردها املدين  28 -
إلى الدائن وفاء لدينه.. فهل فعله صحيح؟

4 - فتح الباري  ) 189/3(
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نعــم صحيح، بشــرط عدم االتفاق واإلشــتراط املســبق 
إلسقاط الدْين.

هل يجوز اإلشــتراط على الشــخص املســتدين مبلغا من  29 -
املال، بالغ النصاب، أن يؤدي هو زكاة املال؟

ال يجــوز، ألنه من الزيادة علــى القرض، وطلب الزيادة 
أو النفع واشتراطها على القرض من الربا.
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املبحث الرابع:

ما زاد على احلاجات األصلية

هــل يشــترط فــي املــال املزكــى أن يكــون فاضــال عــن  30 -
احلاجات األصلية في حياة اإلنسان؟

نعم، يشــترط هذا، فمن كان له مال مســتحق صرفه إلى 
تلك احلوائج، صار ماله املدخر كاألموال املعدومة.

ما مثال احلاجات األصلية؟ 31 -
مثل من جمع مبلغا من املال لشــراء بيت، أو للزواج، أو 

للعاج، فهذه وغيرها تعد من احلاجات األصلية.

هــل يختلف احلكم في أموال احلاجات األصلية بالنســبة  32 -
للمصروف فيها عن املتوقع مستقبال؟

نعم، فاملال املرصد حلاجة إذا لم يوضع فيها فعا، وحال 
عليــه احلول وهو عند صاحبه فقد وجبت فيه الزكاة، أما 
إن كان املبلــغ يســتحق صرفــه فعا، فيعّد مــاال مرصودا 
إلبــراء ذمة، وهو مســتحق الصرف وخــارج عن ملكه، 

فا زكاة فيه.

أليــس اإلنســان الــذي امتلــك املــال أصبــح غنيــا وجتب  33 -
الزكاة فى أمواله؟

ال يعتبر بهذا املال من األغنياء الذين جتب عليهم الزكاة، 
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كما في حديث: »ُتؤخذ من أغنيائهم«! كيف وهو مفتقر 
إلى إنفاقها فيما البد له من ضروريات حياته، أو حاجاته 
األساســية، والنبــي ] قد أوصانا بقولــه: »ال صدقة إال 

عن ظهر غنى«، وكما قال ]: »ابدأ مبن تعول«.

هل حّدد الشرع احلاجات األصلية في حياة اإلنسان؟ 34 -
ال، ألننــا نعلــم بــأن حاجــات اإلنســان كثيــرة وال تكاد 
تتناهى، وخاصة في عصرنا الذي تكاد تصبح الكماليات 
فيــه حاجيــات، واحلاجيــات ضروريات، فليــس كل ما 

يرغب فيه اإلنسان ُيعد حاجة أصلية. 

ما ضابط احلاجات األساسية في حياتنا؟ 35 -
احلاجــات األصلية واألساســية هــي حقيقة: مــا ال غنى 
لإلنســان عنه فــي بقائه، ومــا يدفع الهاك عن اإلنســان 
حتقيًقا، كمأكله وملبسه ومشربه ومسكنه، وما يعينه على 

ذلك، كأدوات حرفته ونحو ذلك.
أو تقديــًرا: كالدْين، فإن املدين محتاج إلى قضاء دينه مبا 

في يده من مال، دفًعا عن نفسه احلبس.

هل القضية في تزكية املال ما فضل عن حاجات اإلنسان؟- 36
نعــم، ألن الله جلَّت حكمته جعل وعــاء اإلنفاق ما زاد 
عــن الكفــاف، وما فضل عــن احلاجة - حاجة اإلنســان 
لنفســه وأهلــه وَمــن يعوله - وذلــك أن حاجة اإلنســان 
مقدمــة على حاجة غيره، وكذا حاجــة أهله وولده ومن 
يعول، مبنزلة حاجة نفســه، فلم يطالبه الشرع باإلنفاق مما 
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يحتــاج إليه، لتعلق قلبه به، ملســيس حاجتــه إليه، لتطيب 
نفسه بإنفاقه.

لــو مات املالك قبل متام احلول ولــو بأيام، فهل يجب في  37 -
مال اإلرث الزكاة؟

 ال زكاة فيــه، وإمنــا جتب الزكاة على الورثــة في أموالهم 
بعد متام احلول من موت مورثهم وفق شروط الزكاة.
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املبحث اخلامس: 

زكاة الذهب والفضة

ما النصاب في زكاة الذهب؟ 38 -
نصــاب الذهب عشــرون مثقااًل ذهبا، أي بوزن خمســة 

وثمانون غرامًا، فما كان دون ذلك فا زكاة فيه.

ما النصاب في الفضة لتجب فيها الزكاة؟ 39 -
مــن ملك مــن الفضــة اخلالصــة مــا يــزن )595( جراًما 

وجبت عليه فيها الزكاة بنسبة ) 2.5 ٪ (.

مــاذا يشــترط أيضــا مــع حتقــق النصــاب فــي الــوزن من  40 -
شروط أخرى؟

يشــترط بعد بلوغ الذهب أو الفضة الوزن املقرر للزكاة، 
وجــود التملك له، مع مرور ســنة هجرية، وخلو النفس 

من الدْين.

هل الذهب املستعمل فيه زكاة؟ 41 -
جتــب فيــه الــزكاة، فعن عبــد الله بــن عمرو بــن العاص 
[: أن امــرأة أتــت النبــي ] ومعهــا ابنة لهــا وفي يد 
ابنتها مســكتان غليظتان من ذهب، فقــال لها النبي ]: 
»أتعطن زكاة هذا«؟ قالت: ال، قال: »أيسرك أن يسورك 
اللــه بهمــا يــوم القيامة ســوارين مــن نــار؟«. فخلعتهما 
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فألقتهمــا إلى النبي ] وقالت: هما لله ورســوله. وقال 
العامة الشــيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: إن إسناده 

صحيح.

هل احلكم بالزكاة يختلف عن الذهب األبيض؟ 42 -
ال يختلــف األبيــض عــن األصفر فــي جميــع األحكام 

الشرعية؛ في الزكاة وغيرها.

كيف ميكن حساب زكاة الذهب؟ 43 -
سعر الغرام × وزن الذهب= الناجت ÷ 40= الزكاة الواجبة 

هل الذهب الذي لدى التجار ُيحسب وفق ما سبق؟ 44 -
ال، ولكــن تكــون تزكيته بالقيمة الشــاملة للصناعة، وملا في 

املصاغ من األحجار الكرمية.

هل األحجار الكرمية مع الذهب فيها زكاة عند الناس؟ 45 -
ال اعتبــار لقيمــة األحجــار الكرميــة، وال أيضــا للصياغــة 

والصناعة، والعبرة بوزن الذهب والفضة اخلالصن.

هل األحجار الكرمية ال زكاة فيها؟ 46 -
نعم، ال زكاة فيها، إن كانت لاستعمال، ولم تكن للبيع.

هل مبقدور الزوج أن يخرج زكاة ذهب الزوجة من ماله؟- 47
نعم، وهذا من التبرع عنها، ومبوافقتها.

ليخرج  ما حكم جمع ذهب نساء البيت )األم والبنات(- 48
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للزكاة مجتمعا؟
مــن أراد جمع الذهــب كله في وزن واحــد فا بأس به، 

وحبذا لو أخبرهن بذلك، واألصل عدم اجلمع.

هل إخراج زكاة الذهب مقتصر على النساء دون الرجال؟- 49
من امتلــك ذهبا بلغ النصاب، ومرت عليه ســنة هجرية 
وجبــت عليــه الزكاة، ولــو كان ُمحرما عليه لبســه؛ لكن 

جتب فيه الزكاة بتحقق شروطه.
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املبحث السادس:

زكــاة املـــال

في اللغة؟  ماذا تعني كلمة “أموال” - 50
املال عند العرب: يشــمل كل ما يرغب الناس في اقتنائه 
وامتاكه من اأِلشــياء، فاإلبل مــال، والبقر مال، والغنم 
مال، والعقار مال، والنخيل مال، والذهب والفضة مال، 
غيــر أن أهل البادية، أكثر ما يطلقــون املال على األنعام، 

وأهل احَلَضر أكثر ما يطلقونه على الذهب والفضة.
ــك من الذهب  قــال ابن األثيــر: املال فــي األصل: ما مُيلَّ
ــك مــن  والفضــة، ثــم أطلــق علــى كل مــا ُيقتنــى ومُيلَّ

األعيان.

هل األموال كانت معلومة في العهد النبوي؟ 51 -
كان العــرب يتعاملــون بالنقديــن، الذهــب فــي صــورة 
»دنانير«، والفضة في صورة »دراهم« قبل البعثة، وكانت 
النقود الذهبية »الدنانير« ترد في األغلب من باد الروم، 
والنقــود الفضية »الدراهم« تأتيهم مــن الفرس، وكانت 
هذه الدراهم مختلفــة األوزان، ولهذا لم يكن أهل مكة 
فــي اجلاهلية يتعاملــون بها عًدا، بل وزًنــا؛ كأنها قطع أو 
سبائك غير مضروبة، وكانت لهم أوزان اصطلحوا عليها 
فيمــا بينهم، ومنهــا الرطل وهــو )12( اثنا عشــر أوقية، 
واألوقيــة وهي أربعــون درهًمــا، والنش وهو عشــرون 



28

الزكاة.. سؤال وجواب  

درهًما -نصف األوقية- والنواة وهي خمسة دراهم، وقد 
أقّر النبي ] أهل مكة على ذلك كله.

ومت فرض زكاة األموال في الدراهم والدنانير، فاصبحت 
من األموال الزكوية.

ما احلكمة من إيجاب الزكاة في النقود؟ 52 -
إن مهمة النقود أن تتحرك وتتداول، فيســتفيد من ورائها 
كل الذين يتداولونها، وأما اكتنازها وحبســها فإنه يؤدي 
إلى كســادها وعــدم دورانها، وانتشــار البطالــة، وركود 

األسواق، وانكماش احلركة االقتصادية بصفة عامة.

ما مقدار الواجب في زكاة النقود؟ 53 -
مت معادلــة قيمة النقود الورقيــة أو املعدنية بالذهب، فما 

بلغ قيمته قيمة )85( جرام ذهب وجبت فيه الزكاة.

كيف ميكن أن نعرف النصاب في املال الخراج الزكاة؟ 54 -
ُينظر ابتداء إلى سعر الذهب في السوق، مبا يعادل )85( 
جرام ذهب، فعلى ســبيل املثال لو كان وزن )85( جرام 
الذهــب في وقت الزكاة يعــادل )500( دينار، فمن كان 
عنده هذا املبلغ وأكثر، وحتققت فيه شروط إخراج الزكاة 

األخرى وجب عليه إخراج الزكاة .

هل ميكن احتساب الزكاة مبا يعادل الفضة؟ 55 -
نعم، فما كان أحظ للفقراء فينبغي التمسك به، خصوصا مع 

ارتفاع سعر جرام الذهب، وانخفاض سعر جرام الفضة.
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ما توجيه الرأي الشرعي للقول السابق؟ 56 -
ذهب طائفــة من الفقهاء بعــد اتفاقهم بإثبــات النصابن 
)الذهب والفضة( أن يكون املعتبر عندهم منهما في تقومي 

النقد الورقي هو األحظ للفقير، وهو األقل نصابا.5

كيف ميكن معرفة النصاب مع مسألة النصاب األقل؟ 57 -
نحسب ثمن نصاب الذهب، وثمن نصاب الفضة، ثم نأخذ 

بالنصاب األقل، ونخرج زكاته من الورق النقدي.

كيف ميكن احتساب زكاة املال؟ 58 -
يقّســم املبلــغ املدخر علــى أربعــن، والناجت هــو الزكاة، 
مثالــه: رجل ميلك ثاثــة آالف دينار، يقّســم املبلغ على 

العدد أربعن، والناجت هو الزكاة، أي: )75( دينار.

هل الراتب الشهري عليه زكاة؟ 59 -
إذا كان الشــخص ميتلك املال شــيئًا فشــيئًا؛ مثل الرواتب 
الشــهرية فــا زكاة فيها حتىتبلغ النصــاب ويحول عليها 
احلول، أما إذا كان ينفق راتبه كل شهر بشهره، فإنه الزكاة 
في هذه األموال، ألنها تنفق، وال مير عليها احلول كاما.

رواتــب متأخرة  مــن لــه مســتحقات مالية لــدى الدولــة )- 60
مثًا( فهل عليها زكاة؟

يزكيها إذا قبضها مرة واحدة، فهي بحكم غير املقدور عليه.

5- فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية) 9/ 257( مجلة مجمع الفقه ) 335/8(
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هل املال املرهون عند البنك على شــكل وديعة تدّر ربحا  61 -
سنويا.. فيه زكاة؟

هــذا املــال ال ميكــن التصرف بــه إلــى أن ينتهي الســبب 
املرهون ألجله، والزكاة تكون فقط على األرباح الناشئة 
عــن هــذا التأمــن، فيضمها إلى مــا عنده مــن نصاب إن 

وجد ويزكيه بزكاته

مــن تيســر له جتميع شــيء مــن راتبه مــع أمــوال أخرى،  62 -
فكيف يخرج الزكاة؟

إن كان عنده أموال أخرى فليزكها، أما إذا كان ال ينفق جميع 
الراتــب في الشــهر فإنــه إذا مت احلــول يخرج زكاة مــا عنده، 
واأليســر له أن يخرج زكاة اجلميــع عندما يحول احلول على 

أول نصاب ملكه، وتكون بالنسبة ملا لم يتم حوله معجلة.

هل احلساب اجلاري فيه زكاة؟ 63 -
نعم، ألنه قرض من العميل إلى البنك، والبنك يعد مليئا 
بــاذال، فاحلكم في زكاتــه كاحلكم في زكاة الدْين إذا كان 

على مليء باذل.
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املبحث السابع

زكاة األسهم

ما املراد باألسهم؟ 64 -
هي احلصة التي ميلكها الشريك في الشركات املساهمة، 

وميثل السهم جزءا من رأس مال الشركة.

ما أنواع األسهم التي فيها الزكاة؟ 65 -
إذا كان املســاهم متّلك السهم لإلفادة من ريعها السنوي، 

فيزكيها وفق النشرة التي يصدرها بيت الزكاة.
وإن كان املساهم متّلك األسهم للمتاجرة فيها بيعا وشراء، 
فيزكيها زكاة العروض التجارية بقيمتها الســوقية، مهما 

كان نوع الشركة املساهمة.

إذا أخرجت الشــركة زكاة األســهم، فماذا يفعل املساهم  66 -
في أسهمه االستثمارية؟

يسقط عنه إخراج الزكاة في أسهمه، منعا لازدواج.

لــو أخرجــت الشــركة زكاتهــا، فهــل يســقط هــذا عــن  67 -
األسهم التي للمضاربة؟

من كان له أســهم بغــرض املتاجرة، فإنهــا تعامل معاملة 
عــروض التجــارة، وتقــّوم بســعر الســوق يــوم وجوب 
الزكاة، ثم يحســم منه مــا زكته الشــركة، ويخرج الباقي 
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إن كانت زكاة القيمة الســوقية ألســهمه أكثر مما أخرجته 
الشركة عنه. 

- 68 ما العمل لو كانت زكاة القيمة الســوقية أقل مما أخرجته 
الشركة؟

له أن يحتســب الزائد في زكاة أمواله األخرى، أو يجعله 
تعجيا لزكاة قادمة.

كيف نخرج زكاة أسهم مضاربة بالبورصة؟ 69 -
ينظر إلى ســعر يوم األقفال، ثم يقّســم املبلغ على أربعن 
أو ) 2.5 ٪(، مــع مراعــاة شــروط إخــراج الــزكاة فيما 

سبق، أو يتبع العميلة احلسابية اآلتية :
مثاله: شــخص لديه )5000( ســهم بغرض املتاجرة بها 
بيعا وشراء ) املضاربة( وفي يوم وجوب الزكاة كان سعر 
الســهم فــي الســوق ) 2 ( دينار، فحســاب الــزكاة على 

النحو اآلتي: 
عدد األسهم × سعر السهم في السوق يوم وجوب الزكاة ÷  ٪2.5
5000 سهم × 2 دينار ÷ 2.5 ٪  =  250 دينار  )قيمة الزكاة(

كيف ميكن حساب زكاة األسهم االستثمارية؟ 70 -
معرفة ذلك يعســر على عامة الناس، ولذلك يجب على 
مالك األسهم االستفسار من الشركة عن الزكاة الواجبة 
على السهم، وواجب على كل شركة أن حتسب زكاتها.

لو لم حتتســب الشــركة مقــدار زكاتها، مــاذا يفعل مالك  71 -
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األسهم؟
إذا أمكنه أن يعرف عن طريق الشركة أو غيرها مقدار ما يخص 
كل ســهم من املوجودات الزكوية في الشركة فإنه يخرج زكاة 
ذلك املقدار بنســبة ربع العشــر )2،5( ٪، وبيت الزكاة وغيره 

من املؤسسات املالية لهم نشرة سنوية بهذا األمر.

كيف ميكن حساب زكاة األسهم االستثمارية؟ 72 -
ميكن حساب هذه الزكاة من خال املثال اآلتي: 

شــخص لديه )6000( سهم اشتراها بغرض االستثمار 
طويــل األجــل في بنــك بوبيان، فينظــر ابتــداء إلى قيمة 

السهم في جداول بيت الزكاة لزكاة الشركات.
وجنــد أن قيمــة ما يخــص هذه الشــركة مــن املوجودات 

الزكوية = ) 0،001( فلس
     6000  × 0،001 = 6  دينار ) قيمة الزكاة (

هــل تعتبــر األســهم التــي تعطــى كمنــح علــى األســهم  73 -
االستثمارية مبلغا من املال ُيزكى على اعتبار أنه ربح؟

نعــم،  تزكــى أســهم املنحــة زكاة الربــح )الريــع(، الذي 
يضاف إلــى املال األصلي، ثم إذا نوى صاحبها املضاربة 
بها أضافها إلى موجوداته الزكوية بعد تزكيتها كريع عن 

السنة املاضية.

مــن ميتلك أســهما للمضاربة ثم قلبها لالســتثمار، كيف  74 -
تكون زكاتها؟
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تنتقل النية من التجارة إلى االستثمار، وجتب عليه الزكاة 
وفق االستثمار، مع ماحظة أن احلول ينقطع مبجرد تغيير 

النية فيستأنف لاستثمار حوال جديدا.

من امتلك أســهما لالســتثمار ثم قلبها للمضاربة، كيف  75 -
تكون زكاتها؟

تكون أسهمه وفق عروض التجارة، فيزكيها عند حوالن 
احلول بقيمتها السوقية مع ماحظة انقطاع احلول مبجرد 

تغيير النية.

فيهــا، وهــي  نظــرا خلســارته  عنــده  أســهما  أبقــى  مــن  76 -
للمضاربة، مــع نيته ببيعها إذا ارتفعت األســعار، فكيف 

يزكي هذه األسهم؟
عليه أن يتعامل مع هذه األسهم كأنها اسهما استثمارية، 
وإذا باعها يزكيها عند بيعها زكاة ســنة واحدة، وال ينتظر 

حوالن احلول.

ما العمل مع أسهم شركة غير ملتزمة بأحكام الشريعة؟- 77
يجــب ابتــداء عــدم التعامــل مــع الشــركة القائمــة على 
التعامات الربوية واإلجتار باحلرام، والزكاة الواجبة على 

أسهم هذه الشركات ) 2.5 ٪ ( من القيمة الدفترية.

ماذا نفعل مع املال املستفاد من عملية محرمة؟ 78 -
يجــب التخلص مما زاد عن رأس املال، بإنفاقه في وجوه 

اخلير، ما عدا بناء املساجد وطباعة املصحف.
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لو اشــترى املســلم أســهما، ومّر عليها حول كامل، قبل  79 -
صدور امليزانية األولى للشــركة، وذلك يكون في الســنة 

األولى بعد االكتتاب فيكف يخرج زكاتها؟
تكــون القيمــة بحســب القيمــة االســمية، وهــي قيمــة 

االكتتاب ) 100 فلس(.

إن لــم يكن للشــركة تواجد في البورصة أو قيمة ســوقية  80 -
لألســهم، وحــال عليهــا احلــول بعــد صــدور ميزانيتهــا 

األولىفيكف يخرج زكاتها؟
ينبغــي على املســاهم أن يخرج الــزكاة بناء علــى القيمة 
الدفترية، وهي قيمة الســهم في دفاتر الشركة، من خال 
ســؤال الشــركة، فإن تعذر هذا فتكون الــزكاة وفق قيمة 

االكتتاب.

إذا حال عليها احلول بعد صدور ثالث ميزانيات ولم تدرج  81 -
في البورصة، لكن مت تداول األسهم، كيف تكون الزكاة؟

أن مت تداول األســهم في السوق املوازي ) سوق اجلت( 
فتكــون وفــق نية املالــك، للمضاربة أو لاســتثمار، وأن 
تعــذر عليــه هذا فيزكيها وفــق القيمة الدفتريــة، أو بقيمة 

االكتتاب.

بعــض النــاس ميتنــع عــن إخــراج الــزكاة فــي األســهم  82 -
اخلاسرة..فهل هذا صحيح؟

غير صحيح، فا أثر لربح الشركة وخسارتها في وجوب 
الزكاة ســواء كانت األســهم اســتثمارية، وكان للشــركة 
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موجــودات زكويــة تزيــد علــى مطلوباتهــا املتداولة فأنه 
يجب على املســاهم أن يزكي أســهمه، وكذلك من ملك 
أســهما بنية املتاجــرة فإنخ يزكيها بقيمتها الســوقية بقطع 

النظر عن كونه خاسرا أو رابحا.

لــو كانــت األســهم مرهونة لــدى البنك لســنوات، فهل  83 -
جتب فيها الزكاة؟

نعم، عليه الزكاة عنها في كل سنة.
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املبحث الثامن:

 السندات 

ما املقصود بالسندات؟ 84 -
الســندات جمع ســند، وهي صكوك تصدرها الدولة أو 
الشركات متثل قرضا عليها، وتلتزم بسداده مبوجب تلك 

السندات حلاملها في تواريخ محددة وبفائدة ثابتة.

هل السندات تشابه األسهم؟ 85 -
الســندات تتفــق مــع األســهم في أمــور، مثل التســاوي 

بالقيمة، وقبولها للتداول، وعدم قبولها للتجزئة. 
وتختلــف في أن الســند ميثــل دينا على الشــركة، ويعتبر 
صاحبهــا دائنا للشــركة، بخــاف الســهم، فيمثل حصة 
من رأس املال، ويعتبر صاحبه شــريكا، والســند يستلزم 
فائــدة ثابتــة حلاملــه، بخــاف الســهم فحاملــه معّرض 
للربــح واخلســارة، والســند تســتوفي قيمتــه عنــد انتهاء 
مدته احملددة، بخاف الســهم فا تسترد قيمته ما دامت 

الشركة قائمة.

ما حكم إصدار السندات؟ 86 -
يحُرم شرعا إصدارها؛ لكونها قروضا بفائدة ربوية.

- 87 ما وجه حترمي تداول السندات؟
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ألنه من قبيل بيع الدْين لغير من هو عليه، وهومحرم .

ما حكم زكاة السندات؟ 88 -
اتفــق الفقهــاء املعاصرون على وجوب زكاة دْين الســند 
األصلي، أمــا حكم العائد الربوي من الســند، فالراجح  
عــدم وجــوب الــزكاة فــي الفوائــد الربويــة، بــل يجب 

التخلص منها في مصارف خيرية. 
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املبحث التاسع: 

الصناديق االستثمارية 

ما املقصود بالصناديق االستثمارية؟ 89 -
وعاء مالي تكّونه مؤسســة مالية متخصصة، وذات دراية 
وخبرة في مجال إدارة األصول، بقصد جتميع مدخرات 
الفرد، ومن ثم توجيهها لاستثمار في مجاالت مختلفة، 
حتقق للمســتثمرين فيها عائدا مجزيا، وضمن مستويات 
معقولــة مــن املخاطــرة عــن طريق االســتفادة مــن مزايا 

التنويع.

كيف يتم احتساب الزكاة فيها؟ 90 -
ال تخلو تلك الصناديق من إحدى حالن.

األولــى: أن تكــون اســتثماراتها فــي شــراء العقــارات 
وتأجيرها، فالزكاة جتب في األرباح فقط.

الثانية: إن كانت في شراء العقارات وبيعها، فالزكاة جتب 
في كامل قيمة العقارات عند حوالن احلول. 
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املبحث العاشر:

مكافأة نهاية اخلدمة والراتب التقاعدي.

ما املراد مبكافأة نهاية اخلدمة؟ 91 -
هــي حق مالي مقطوع يســتحقه العامل على رب العمل 
عند انتهاء خدمته، مبقتضى القوانن واألنظمة إذا توارت 

الشروط احملددة فيها.

ما املقصود مبكافأة التقاعد؟ 92 -
هي مبلغ مالي مقطوع تؤديه الدولة أو املؤسســات املختصة 
إلى املوظف أو العامل املشمول بقانون التامينات االجماعية، 

إذا لم تتوافر جميع املطلوبة الستحقاق الراتب التقاعدي.

ما هو املقصود بالراتب التقاعدي؟ 93 -
مبلغ مالي يستحقه شهريا املوظف أو العامل على الدولة 
أو املؤسسة املختصة بعد انتهاء خدمته، مبقتضى القوانن 

واألنظمة، إذا توافرت الشروط احملددة فيها.

كيف ُنخرج زكاة هذه األموال؟ 94 -
االســتحقاقات الســابقة ال جتــب فيهــا الــزكاة طيلة مدة 
اخلدمــة؛ لعدم حتقق امللــك التام الذي يشــترط لوجوب 

الزكاة.
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هل نؤدي الزكاة فيها بعد اإلستالم؟ 95 -
إذا تسلمها املوظف وأصبح ملكه لها تاما، عليه أن يزكي 
ما قبضه منها زكاة املال، ويضم هذا املال املســتفاد إلى ما 

عنده من أموال من حيث النصاب واحلول.

مــن كانــت لــه مســتحقات مالية لــدى الدولــة ) رواتب  96 -
متأخرة مثال ( فهل فيها الزكاة؟

نعــم، ويزكيهــا إذ قبضها مــرة واحدة؛ ألنهــا بحكم غير 
املقدور عليه.
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املبحث احلادي عشر

زكاة األنعام 

ما األنعام الواجب إخراج الزكاة فيها؟ 97 -
اإلبل، والبقر وتشمل اجلاموس، والغنم وتشمل املاعز.

ما الشروط الواجب توافرها باألنعام إلخراج زكاتها؟ 98 -
الشــروط: أن تكــون ســائمة، أال تكون عاملــة، أن تبلغ 

النصاب، أن يحول عليها احلول.

ما معنى )سائمة(؟- 99
الســائمة في اللغة: الراعية. وشرًعا: هي املكتفية بالرعي 
املبــاح فــي أكثــر العــام، لقصــد الــدر والنســل والزيادة 
والســمن، ووصف اإلبل بالسائمة يدل مبفهومه على أن 

املعلوفة ال زكاة فيها.6

ماذا يقابل السائمة؟- 100
مقابلها املعلوفة، وهي التي يتكلف صاحبها علفها من ماله.

هل يشترط في السوم مدة محددة؟ - 101
الشــرط: أن يكون ســومها ورعيها في أكثــر العام ال في 

6 - ذهب بعض العلماء إلى أن املعلوفة جتب فيها الزكاة، وبهذا أخذت الندوة الثانية عشرة 
لقضايا الزكاة املعاصرة، والهيئة الشرعية لبيت الزكاة.. الكويت
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جميع أيامــه، ألن لألكثر حكم الكل، وال تخلو ســائمة 
أن ُتعلف في بعض أيام الســنة، لعــدم الكأل أو لقلته، أو 
ألي ظــرف طــارئ، وال يعتبر الســوم إال إذا كان يقصد 

الدر والنسل والسمن والزيادة. 

ما الدليل على اشتراط أن تكون األنعام  سائمة؟ 102 -
دليل هذا الشــرط ما جاء عن بهــز بن حكيم عن أبيه عن 
جده قال: ســمعت رســول الله ] يقــول: ) في كل إبل 

سائمة في كل أربعن ابنة لبون(.     رواه أحمد وأبو داود.

ما احلكمة في اشتراط السوم؟ 103 -
الــزكاة إمنا وجبــت فيما يســهل على النفــوس إخراجه، 
وهو الزائد، كما قال تعالى لرســوله: }ويســألونك ماذا 
ينفقون قل العفو{ )البقرة: 219( وذلك فيما َقلَّت مؤونته 
وكثــر مناؤه. وهذا ال يتفــق إال في الســائمة، أما املعلوفة 

فتكثر مؤونتها ويشق على النفوس إخراج زكاتها.

هل يشترط السوم في الغنم؟ 104 -
نعم، ويؤيده ما جاء من حديث أنس: ) وفي صدقة الغنم 

في سائمتها إذا كانت أربعن منها شاة (. رواه البخاري

هل في أوالد األنعام حوٌل جديد؟ 105 -
أوالد األنعام تضم إلى أمهاتها وتتبعها في احلول.

لو زال امللك عن املاشية ببيع أو شراء، ثم عاد بشراء ال  106 -
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مرة ثانية.. فكيف يكون احلول للزكاة؟
إن وقع هذا األمر ليس بقصد التهرب من الزكاة استأنف 

حوال جديدا النقطاع احلول األول.

لو كانت األنعام حلاجة االستخدام اليومي، فهل فيها زكاة؟- 107
ليس فيها زكاة، مثل لو أسامها ليحمل عليها، أو ليركبها، 
أو ليــأكل حلمهــا هو وأضيافــه، ألنها ُصرفــت عن جهة 

النماء إلى جهة االنتفاع الشخصي.

أوال: زكاة اإلبل:
ما بداية نصاب الزكاة في اإلبل؟ 108 -

بدايــة النصاب لإلبل هو: خمس، فليس فيما دونها زكاة 
واجبة، إال أن يشاء رب اإلبل دفعه. 

ما توضيح النصاب في اإلبل؟ 109 -
نصاب اإلبل هي كاآلتي:

اإلبل
الشرحالزكاةمن - إلى

ال شيء4-1

شاة واحدة5 – 9   

شاتان10- 14

3 شياه15- 19
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4 شياه20- 24

    35 -25
بنت مخاض

أنثى اإلبل التي أمتت سنة ودخلت في 
الثانية، ســميت بذلك ألن أمها حلقت 

باملخاض

  بنت لبون36- 45   
أنثى اإلبل التي أمتت ســنتن ودخلت 
فــي الثالثــة، ســميت بذلــك ألن أمها 

وضعت غيرها وصارت ذات لنب.

60 -46
  

حّقة
أنثــى اإلبــل التــي مت لها ثاث ســنن 
ودخلت الرابعة، وســميت حقة ألنها 

استحقت أن يطرقها الفحل

جذعة واحدة61- 75
أنثــى اإلبــل التــي أمتــت أربــع ســنن 

ودخلت اخلامسة.
بنتا لبون76- 90

حقتان91- 120
3 بنات لبون121- 129  
حقة+بنتا لبون130- 139   

149 -140
حقتان + بنت 

لبون.
3 حقاق150- 159  
4 بنات لبون160- 169  

179 -170
3 بنات 

لبون +  حقة 
واحدة.

بنت البون+ 180- 189
حقتان
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  199 -190
3 حقاق +  
بنت لبون 

واحدة

209 -200
4 حقاق أو 
5 بنات لبون

وهكــذا: ما دون العشــر عفو، فإذا كملت عشــًرا انتقلت 
الفريضــة ما بــن احلقاق وبنــات اللبون على أســاس ما 

ذكرناه أن في كل 50: حقة، وفي كل 40: بنت لبون.

ملاذا أوجب الشــارع احلكيم فيما دون خمس وعشرين  110 -
مــن اإلبــل، زكاة من الغنم، ال من اإلبــل، مع أن املتبع أن 

يوجب في كل مال من جنسه جزًءا منه؟ 
نظًرا لقلة اإلبل عند صاحبها، ففرض الواجب من غيرها 
رعاية للجانبن: الفقير والغني؛ فإن خمًسا من اإلبل مال 
عظيــم، ففي إخائه عن الواجب إضــرار بالفقراء، وفي 
إيجاب الواحدة منــه إجحاف بأرباب األموال، وكذلك 
فــي إيجاب بعض واحدة، ملا في الشــركة من ضرر أيًضا 

على صاحب املال.

ثانيا: الزكاة في البقر:
ما نصاب البقر؟ 111 -

النصاب ثاثون بقرة، وليس فيما دون ثاثن زكاة.

ما توضيح النصاب في البقر؟ 112 -
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نصاب البقر كاآلتي:

البقر
الشرحالزكاةمن - إلى

ال شيء1- 29

تبيع30- 39
مــا مت له ســنة وطعــن فــي الثانية، 

سمي بذلك ألنه يتبع أمه.
مسنة 40- 59
تبيعان 60- 69
مسنة وتبيع70- 79
مسنتان80- 89
ثاثة أتبعة90- 99

مسنة وتبيعان100- 109
مسنتان وتبيع110- 119

129 -120
ثاث مسنات 
أو أربعة أتبعة

ما العمل لو زاد العدد أكثر مما سبق؟ 113 -
مــا زاد عــن ذلك ففي كل ثاثن تبيــع أو تبيعة، وفي كل 

أربعن مسنة.

ثالثا: الزكاة في الغنم:
ما نصاب الغنم؟ 114 -

يبتدئ من أربعن شاة، وليس فيما دونها زكاة باإلجماع.
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ما تفصيل األنصبة في زكاة الغنم؟ 115 -
تفصيل األنصبة في زكاة الغنم هي كاألتي: 

الغنم
الشرحالزكاةمن - إلى

ال شيء فيها1 – 39   
شاة واحدة40 – 120

شاتان121 – 200  
ثاث شياه201 – 399  
أربع شياه400 – 499    
خمس شياه500 – 599

وهكذا ما زاد عن ذلك ففي كل مائة شاة : شاة واحدة.

ما هو السن  املعتبر في الظأن؟ 116 -
يؤخــذ من املعز الثنــي، ومن الضأن اجلــذع، واجلذعة ما 
استكملت سنة ودخلت في الثانية، والثنية: ما استكملت 

سنتن ودخلت في الثالثة.

ملاذا كان الواجب مخفًفا في الغنم كثيًرا؟ 117 -
قيل إن الغنم إذا كثرت؛ ســواء أكانت ضأًنا أم معًزا وجدنا 
فيهــا الصغار بكثرة، ألنها تلد في العام أكثر من مرة، وهذه 
الصغار حُتســب على أربــاب املال، وال تقبــل منهم، ولهذا 

استحقت الغنم - بصفة خاصة- هذا التخفيف والتيسير.
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ما الصفات التــي يجب مراعاتها فيما يخرجه صاحب  118 -
األنعام عن زكاته؟

السالمة من العيوب بحيث ال تكون مريضة وال كسيرة، 
وال هرمــة -وهــي الكبيــرة التي ســقطت أســنانها- وال 

عجفاء معيبة بأي عيب ينقص من منفعتها وقيمتها.
األنوثــة: وهذه يجب مراعاتها في الواجب مع اإلبل من 
جنســها اتفاًقا، مــن بنت املخاض، وبنــت اللبون واحلقة 
واجلذعــة، وال يجوز الذكــر، إال ما صرح به احلديث من 

جواز أخذ ابن اللبون مكان بنت املخاض.
الســن:  ووجــب التقيــد بــه، ألن أخــذ ما دونهــا إضرار 

بالفقراء وأخذ ما فوقها إجحاف بأرباب األموال.

ما املقصود باخللطة في األنعام؟ 119 -
هو جعل مال الرجلن أو اجلماعة كماٍل واحد.

ما البيان النبوي في مسألة اخللطة بني األنعام؟ 120 -
قــال النبي ]  : ) ومــاكان من خليطن فإنهما يتراجعان 

بينهما بالسوية (. أخرجه البخاري

متى تكون اخللطة مستوجبة للزكاة فيها؟ 121 -
تكون اخللطة مســتوجبة للزكاة فيهــا إن كانت في خلطة 
األعيــان، وهي اختــاط القطيعن في املرعى واملشــرب 
واحمللب، والفحل، والراعي، فإذا مضى احلول الهجري 

على هذه اخللطة وجبت فيهم الزكاة.



50

الزكاة.. سؤال وجواب  

ما املثال الذي يفعله بعض الناس بالتحايل في اخللطة؟- 122
ابتداء ال يجوز التحايل في اخللطة لدفع الزكاة أو لتقليل 
النصــاب فيهــا< ومثال ذلك لو اشــترك ثاثــة رجـال في 
اخللطة، وكان لألول ) 40( شــاة، وللثانـي ) 40( شــاة، 
وللثالــث )40( شــاة، فلــو خلطنــا األنعــام مــع بعضها 
لوجب فيها جميعا شاة واحدة. ولو فرقنا على كل رجل 

زكاة ألخذنا منهم ثاث شياة.

كيف نتعامل مع األنعام املعّدة للتجارة؟ 123 -
يتعامــل معهــا معاملة عروض التجارة، وحتســب زكاتها 

بالقيمة ) نصاب املال( ال بعدد الرؤوس اململوكة.

من لديه مزرعة للنعام أو الغزالن، هل عليه فيهما زكاة؟- 124
ليس فيها زكاة، إال إذا كانت من عروض التجارة.
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املبحث الثاني عشر:

عروض التجارة 

ما املقصود بعروض التجارة؟ 125 -
هــو ما أعّد للتكســب مــن عقار، أو أثاث، أو ماشــية، أو 

سيارات، أو أقمشة، وغيرها، فتجب فيها الزكاة.

كيف ميكن حساب الزكاة في عروض التجارة؟ 126 -
زكاة ما مت عرضه للتجارة هو ربع عشــر قيمتها عند متام 
احلول، فإذا مت احلول وجب على التاجر أن يقّوم ما عنده 

من العروض ويخرج ربع عشر قيمتها. 

مــا العمــل لــو كان ثمــن البضاعة مختلفــا عن ســعرها في يوم  127 -
الشراء؟

إذا اشــترى ســلعة بألف دينار مثًا، وكانت تساوي عند 
متــام احلــول ألفن وجــب عليــه زكاة ألفــن، وإذا كانت 
التســاوي عنــد احلول إال خمســمائة لم يجــب عليه إال 
زكاة خمســمائة، وإذا كان ال يــدري هــل تزيد عن ثمنها 
األول أو تنقــص فإنــه يعتبــر الثمــن األول؛ وذلــك ألن 
الزيادة والنقص مشــكوك فيهما وما شــك فيه فإنه يرجع 

فيه إلى اليقن. 

لو نفذ املال قبل متام احلول فما العمل؟ 128 -
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لــو نفذ املال قبل متام احللول بنفقــة أو تلف أو نقص عن 
النصاب فا زكاة فيه.

من أشترى أرضا ثم عرضها للبيع، هل جتب فيها الزكاة؟- 129
نعم، ويبدأ احلول من يوم تغيير نيته إلى البيع.

مــا القــول فيمن أشــترى أرضا ثــم لم يجزم بنيــة فيها،  130 -
للبيع أو التمليك.. هل فيها زكاة؟

ليس عليها زكاة حتى تتحقق فيها النية اجلازمة للبيع.

عمارة معّدة لإليجار..كيف نخرج الزكاة فيها؟ 131 -
تخــرج الــزكاة من مال األجــرة إن بلغ النصــاب ومرت 
عليــه ســنة هجريــة كاملة، وال جتــب الزكاة فــي األصل 

)قيمة العمارة (.

لو ادخر إنسان من مال األجرة مبلغا كبيرا ثم بعد ثمانية  132 -
أشهر اشترى عمارة مثال، فهل عليه زكاة؟

ال زكاة عليه، إال إذا قصد التحايل على الزكاة.

هل األرض املعدة للسكنى مستقبال عليها زكاة؟ 133 -
إذا كانــت األرض بقصــد بنــاء بيــت مســتقبا، فا زكاة 

فيها، ومثل ذلك السيارة واملتاع.

من أشترى عقارا أو أرضا، وعقد النية أنه لو بلغه سعرا  134 -
مناسبا مستقبال فسيبيعها، فهل فيها زكاة؟

ال زكاة عليها.
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من اشــترى أرضا بينة بيعها عند ارتفاع ثمنها، مع علمه  135 -
عند شــرائها بأن ســعرها لن يرتفع إال بعد أربع ســنوات 
مثال، فهل يجب عليه تزكيتها كل عام، أم يكتفي بتزكيتها 

عن سنة واحدة فقط عند بيعها وتسلم ثمنها؟
عليــه أن يقّومــه عند كل حــول، وُيخرج ربع العشــر من 

قيمته.

متــى يبدأ حــول الزكاة فــي العقــار املؤجر، من العقــد أم من  136 -
القبض؟

األولى ربطها مبا ميلك املزكي يوم حوالن احلول.

إذا قبــض املؤجر القســط األول من األجــرة بعد مضي  137 -
ســتة أشــهر من العقــد، والقســط الثانــي بعد متام الســنة 
فكيــف يكون إخراج الزكاة، على القول بأن حول الزكاة 

في املؤجرات يبتدئ من حني العقد؟
ما قبضه بعد ســتة أشهر إن بقي إلى متام احلول، من حن 
العقــد، أخــرج زكاته علــى رأس احلول، وإن اســتهلكه 
)أنفقــه( قبــل متــام احلول فــا زكاة فيــه، ومــا قبضه من 
القســط الثاني بعد متام املدة زكاه حن قبضه ملضي حول 

من حن العقد.

مــاذا لو أنه قبض القســط الثانــي قبل متام املــدة بيوم أو  138 -
يومني، ثم أنفقه فورًا؟

ال زكاة فيــه، إال علــى قــول من قــال إن اليــوم واليومن 
ال يؤثــران، وعلــى قول ابــن تيمية: حكــم األجرة حكم 
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اخلارج من األرض، يزكيها إذا قبضها.

ما مت وضعه لإليجار، مثل سيارات األجرة، هل عليه زكاة؟- 139
تكون الــزكاة فيما يحصل منها من األجرة، فيزكي املبلغ 

املتجمع الذي بلغ النصاب بعد مرور سنة عليه.

رجــل باع ســيارة على اآلخــر في الذمة، يســدد قيمتها  140 -
أقساطًا شهرية، كيف يؤدي زكاتها؟

إذا كانت تلك الســيارة سيارته اخلاصة، أي ليست معدة 
للبيــع والتجارة، فإنه إذا حــال احلول على العقد أحصى 
ما قبضه من أقســاط ممــا لم ينفقه، مع ســائر ماله وزّكاه، 

وزكى أيضًا على ما بقي له من دين على غرميه.

من غرس نخال بنية البيع، فهل فيه زكاة عروض التجارة؟- 141
ال، ألن ظاهــر حــال الصحابــة  مــن األنصــار أنهــم 

يفعلون ذلك، ولم جتب عليهم زكاة عروض التجارة.

لــو تنامى املــال في عــروض التجــارة، فهل يضــّم إلى  142 -
األصل ويخرج عليه الزكاة؟ 
نعم، إذ أن ربحه تابع ألصله.

لو استبدل التاجر بضاعة بدل أخرى، فهل الزكاة على  143 -
حول األولى أو الثانية؟

لــو اســتبدل العــروض بعضها ببعــض فــإن املعتبر حول 
األول، مثاله: إذا اشــترى سلعة بألف دينار مثًا، وبقيت 



55

الزكاة.. سؤال وجواب  

عنده، وقبل أن يتم احلول باعها واشــتريى ســلعة أخرى 
للتجــارة، فإنه يزكي الســلعة الثانية إذا مت حول الســلعة 

األولى، ألن عروض التجارة يقوم بعضها مقام بعض.
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املبحث الثالث عشر: 

زكاة الثروة الزراعية 

ما الدليل على وجوب الزكاة في الثروة الزراعية؟ 144 -
قال تعالى: } وآتوا حقه يوم حصاده { ) األنعام:141(

وقال النبي ]: ) فيما ســقت األنهار والغيم العشــور، وفيما 
سقي بالسانية نصف العشر(.    رواه مسلم 

ما احلاصالت الزراعية التي جتب فيها الزكاة؟ 145 -
جتب في كل ما ُيســتنبت مما يقصد بزراعته استثمار األرض 

ومناؤها.

ما نصاب الزكاة في الزروع؟ 146 -
نصابها خمســة أوسق، اســتدالال بقوله ]: )ليس فيما 

دون خمسة أوسق صدقة (. متفق عليه. 

كم يعادل الوسق بالصاع؟ 147 -
الوسق يعادل ستن صاعا نبويا.

كم يعادل الوسق في الوزن املعاصر؟ 148 -
يعادل بالوزن ) 612( كيلو جرام من القمح ونحوه.  

هــل يختلف احلكم في مقــدار الزكاة إن كانت الزراعة  149 -
تتم باآلالت احلديثة؟
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نعــم يختلف، فإن كانت الزروع والثمار لم تســق بكلفة 
ومؤنــة فالواجــب إخــراج العشــر فــي الــزكاة، ونصف 
العشــر إن كان الســقي بكلفــة ومؤنة، لقولــه ]: ) فيما 
سقت السماء والعيون أو كان عثريا7 العشر، وفيما سقي 

بالنضح نصف العشر ( رواه البخاري. 

هل يشترط إلخراج زكاة الثمار والزروع مرور سنة هجرية؟- 150
الزروع والثمار والعســل ونحوها ال يشــترط لها َحْول، 
بل يراعى املوســم واحلصاد، لقولــه تعالى: } وإتوا حقه 

يوم حصاده{. 

لــو اخرجــت األرض أكثــر من محصــول في الســنة فهل فيه  151 -
زكاة؟

نعم، واجب إخراج الزكاة عن كل محصول.

ما مقدار الواجب في زكاة الزروع؟ 152 -
يختلــف مقدار الواجب في زكاة الزروع بحســب اجلهد 

املبذول في الري: 
- ففي حال الري دون تكلفة، يكون الواجب هو العشــر 

.) ٪10 (
- وفــي حــال الــري بوســيلة فيها كلفــة؛ كأن يحفــر بئرا 
ويخــرج املاء منها بآلة، أو يشــتري املاء ونحوه، يكون 

مقدار الواجب نصف العشر ) 5 ٪ (.

7- العثري: ما يشرب بعروقه من ماء املطر املجتمع في حفيرة
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كيــف يكون إخــراج زكاة اخلارج مــن األرض من ثمر  153 -
أو حبوب إذا مات صاحبها وملا تقّسم الزكاة، أيزكى من 
مجموع الثمرة، أم من كل نصيب وارث على حده، وقد 

ال يبلغ بعضه نصابًا؟
إن كان صاحبهــا قد مــات، وقد بدا صاح الثمر فتخرج 

الزكاة قبل توزيع اإلرث.

ما مقدار نصاب زكاة العسل، وكم يخرج، وهل يفرق  154 -
بني ما كان مبؤونة أو بغير مؤونة؟

مقدارها ) 75 ( كيلو جرام، وُيخرج الُعشــر، وفي ثبوت 
الزكاة في العســل خاف، وال فرق بن ما كان مبؤونة أم 

بغيرها.
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املبحث الرابع عشر:

أحكام متفرقة

هل جتب الزكاة في أموال الوقف؟ 155 -
ال جتــب الــزكاة فيها، لكن جتــب الزكاة في ريــع الوقف 

على معن، كريع أموال الوقف األهلي ) الذري(.

هل جتب الزكاة في األموال العامة؟ 156 -
ال جتــب الــزكاة فيها، إذ ليــس له مالك معــن، وال قدرة 
ألفــراد النــاس على التصــرف فيه، وألن مصرفــه منفعة 

عموم املسلمن. 

ما احلكم بالنســبة ألسهم الوقف اخليري في الشركات  157 -
املساهمة، هل فيها زكاة؟

ال جتــب فيهــا الــزكاة، وينطبق علــى ريع أســهم الوقف 
اخليري بعد دفعه ملستحقيه حكما املال املستفاد.

رجــل يدفع مــااًل ألحد البنــوك ليتجروا بها في شــراء  158 -
األســهم، ويستفيد من خبرتهم، وهذه األسهم قد دفعت 
زكاتها ســلفًا حيث تقتص الدولة الزكاة مسبقًا، فبالنسبة 

له هو هل تتعلق به زكاة؟
بالنســبة له هو إذا حال عليها احلول وجبت عليه الزكاة؛ 

ألنها عروض جتارة.
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من باع دارًا مببلغ خمســمائة ألف مقســطة على خمس  159 -
سنوات، فكيف يزكيها؟

يزكيهــا زكاة الدْيــن، فــإن كانت علــى معســر زكاها إذا 
قبضهــا مرًة واحدة، وإال زكى ما كان في الذمة كل ســنة 
كسائر الديون، لكن ال يلزمه اإلخراج إال إذا قبض، وإال 

بقيت في ذمته فيخرج عن جميع السنوات.

هل البيت املعّد للسكنى عليه زكاة؟- 160
ال زكاة فيــه، ألنــه مــن املقتنيــات الشــخصية، ولــو كان 

اإلنسان ميلك أكثر من منزل وشقة.

هل يجوز وقف أموال الزكاة؟ 161 -
ال يجــوز وقــف أمــوال الــزكاة؛ الختــاف كل منهمــا 

)الوقف – الزكاة( عن اآلخر معنى وقصدا وحكما.

هل ميكن لولي األمر االستفادة من فائض أموال الزكاة؟- 162
نعم له ذلك، وباإلمكان أن ينشــىء مشــروعات خدمية، 
أو اســتثمارية إذا رأى أن مصلحة ذلك يعود ريعها على 
مســتحقيها مــع مراعاة الضوابط الشــرعية فــي موضوع 
اســتثمار أموال الزكاة، ولولي األمر تسبيلها إذا اقتضت 

حاجة املستحقن لها وتوزيع قيمتها عليهم.

هل مؤّخر الصداق ) املهر ( جتب فيه الزكاة؟ 163 -
ال جتب فيه الزكاة، ألنه ال ميكن للمرأة التصرف فيه.



61

الزكاة.. سؤال وجواب  

املال املوضوع لألعمال اخليرية، هل فيه زكاة؟ 164 -
ليس فيه زكاة لكونه غير مملوك ملكا تاما لفرد معن.
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املبحث اخلامس عشر:

مصارف الزكاة 

ما مصارف الزكاة التي وردت في الشرع؟ 165 -
حصر الله سبحانه صرف الزكاة ألصناف ثمانية ال جتزئ 
في غيرها، قال تعالى:  

]التوبة:60[

توضيح لألصناف املستحقة للزكاة : 166 -
الفقير: الذي ال ميلك شيئا من املال.

املسكن: من يكون لديه املال الذي ال يكفي حاجته وأسرته.
العاملن عليها: من يعملون على حتصيل زكاة الناس، وذلك 

بتوكيل من ولي األمر، أو إذن منه.
املؤلفة قلوبهم: الداخل لإلسام حديثا، أو من نستميل قلبه له.

في الرقاب : اململوك ويسعى لفكاك نفسه من الرق.
الغارمون: هم الذين عليهم ديون للناس.

في سبيل الله: ما يكون فيه نصرة لدين الله وحفظ املجتمع.
ابن الســبيل : هو املســافر الذي انقطعت به الســبل، أو ضاع 

ماله.
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من الذين يشملهم وصف ) املسكني(؟ 167 -
يشمل العاملون في وظائف عامة أو خاصة ممن ال يكفي الدخل 
مــن مرتبــات أو غيرها لســد حاجاتهم، أو من له مــال ال يقدر 
على اإلنتفاع به، أو من له نصاب ال يفي بحوائجه وحوائج من 

يعولهم، أو من له عقار يدر عليه ريعا ال يفي بحاجته.

من عنده قوت يومه؛ هل واجب أال نعطيه من الزكاة؟ 168 -
احلياة تغيرت عن الســابق في احلاجيات والضروريات، 
فمــن عنده قــوت يومه لرمبا ال يســتطيع النفقــة منه على 

حاجيات أوالده اليومية، فيكون مستحقا للزكاة.

هل ُيشــرع إعطــاء الفقيــر أو غيره من أمــوال الزكاة ما  169 -
يكفيه لسنة كاملة؟

نعم ُيشرع مثل هذا.

هل نعطي الزكاة للفقير الذي يريد شراء الكماليات؟- 170
نفقتــه  أن تكــون  يريــد  الفقــراء  بعــض  ال نعطيــه، ألن 
كنفقــة األغنيــاء؛ فنجده يريــد أن يكّمل النقــص؛ فينفق 
مــن األطعمة أو من األكســية والكماليــات مثل ما ينفقه 

األغنياء، وحكمه هو في هذه احلال أنه مسرف.

هل ُيشرع إعطاء اليتيم من مال الزكاة؟ 171 -
ال يجوز إعطاء املســلم من الزكاة ألجــل أنه ) يتيم(، إال 
بعد السؤال عن أحواله، فُيعطى إن كان مستحقا للزكاة، 

فلرمبا يكون غنيا له أموال في اإلرث. 
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مــاذا نفعل مع أموال اليتيم، إن كّنا في كل ســّنة نخرج  172 -
زكاتها؟

ورد التنبيــه من الفقهاء على وجوب تثمير أموال اليتامى 
واملتاجرة بها حتى ال تلتهمها الزكاة.

لو أحتاج مدين إلى كل مبلغ الزكاة، فهل نعطيه إياه؟ 173 -
نعم، ألنه قد يكون من التجار الذين وقعت بهم خسارة، 
فإن سد عوزه فسوف يرجع هذا املبلغ مستقبا من زكاته 

للفقراء واحملتاجن.

مــن عنــده عمال في شــركته ويســتحقون الــزكاة، هل  174 -
يعطيهم من هذا املال؟

نعم، وبعيدا عن الراتب، فلعل في هذا تأليف لقلوبهم.

كيف نحقق التعجيل في إخراج الزكاة؟ 175 -
يشترط ابتداء وجود النصاب، ومن ثم ال مانع من تعجيل 
الزكاة كلها دفعة واحدة، وله تقســيطها على دفات بحيث 

يكون القسط األخير يوم وجوب الزكاة.

رجــل يخرج زكاة ماله في وقتها لكنه يبقيها في خزينته  176 -
لينفقها في أوقات متفاوتة.. ما حكم هذا التأخير؟

األصــل في الزكاة أن تخرج علــى الفور، لكن ال بأس لو 
كان التأخير حلظ الفقراء في حال تأخرهم باستام الزكاة.

مــن لــه وديعة وحــان وقت الــزكاة فيها، لكنــه ال ميلك  177 -
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السيولة للزكاة، فماذا يفعل؟
إذا لــم تكــن عنده ســيولة، وال عرضــا زائدا عــن حاجته 
)ســلعة مثــا( أو مــن يقرضه، فإنــه يجوز التأخــر بإخراج 

الزكاة أليام يسيرة ال تتجاوز الشهر.

هل يجوز قضاء دْين امليت من مال الزكاة؟ 178 -
ال يجوز، فهذا لم يثبت فعله عن النبي ] في زمنه.

هل ميكن إعطاء الزكاة لألهل؟ 179 -
ال يعطــي املزكــي مــن زكاة مالــه كل مــن تلزمــه نفقتهم 
)شــرعا وقضاء( من األصول ) األب أو اجلد ( والفروع 

)األوالد ( والزوجة واألقارب؛ بسبب الفقر واملسكنة.

ما حكم قضاء ديون األهل من مال الزكاة؟ 180 -
ال بــأس به، ولو كان على األبنــاء أو األب أو األخ؛ ألن 
الدْيــن ال يجب على اإلنســان قضاءه، ولو كان على أبيه 
أو ابنــه أو أخيــه، فإذا ســّدده مــن زكاته فا حــرج عليه، 

ولكن بشرط أال يكون عنده ما يوفي به.

أي الناس أولى أن نعطيه من زكاة أموالنا؟ 181 -
األولى القريب نســبا، مثل ابن العم وابن اخلال أو اخلالة 

وغيرهم، لنحصل على أجر الصلة والصدقة.

امرأة غنّية أعطت زكاتها لزوجها..ما حكم ذلك؟ 182 -
يجــوز، إن كان عليــه ديــون أعجزتــه عن الســداد، أو ال 
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ميلك كفايته وال يقدر على حتصيل الرزق، ولم يكن هذا 
فيه حتايل بينهما حتى ال تخرج الزكاة إلى الناس.

هل صالح اخللق وال له عالقة بإعطاء الزكاة؟ 183 -
األصل أن تعطى الزكاة للمسلم الظاهر الصاح؛ ويجوز 
إعطاؤها للفاســق ما لم يغلب على الظن أنه يستعن بها 

على فسقه وضاله.

دية القتل، هل لها مصرف من الزكاة؟ 184 -
نعــم، باملقدور اإلعانة من أموال الزكاة لســداد دَية القتل 
اخلطأ، إذا ثبت عجــز العاقلة عن حتمل الدية، وال يجوز 

دفع الزكاة للدية في قتل العمد.

هل يجب أن نعطي الزكاة إلى الغارم بنفسه ليسد دينه؟- 185
إذا كان املســتدين رجــًا حريصًا على إبراء ذمته، رشــيدًا 
فــي تصرفــه فإننا نعطيه ليوفــي، أما إذا كان رجًا ســفيهًا 
ال يبالي باشتغال ذمته بالديون، فإننا نذهب إلى صاحب 
الدين ونسدد الدين عمن هو عليه حتى تبرأ بذلك ذمته. 

إذا ُأعطــي املرء زكاة مال ليقضي بها ديون غارم، وكان  186 -
هو من ضمن الغرماء، فهل يقتطع لنفسه؟

ال، حتى يستأذن صاحب املال، ألن تصرف الوكيل حلظ 
نفسه يفتقر إلى إذن موكله.

من احتاج للمال لعالج نفسه، فهل نعطيه من الزكاة؟ 187 -
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نعم يجوز ذلك، بشرط ضرورة العاج الذي فيه محافظة 
لصحتــه، ومع عدم توفــر العاج املجاني فــي بلده، وال 

يكون العاج جتميليا ) كماليا(.

احملكوم عليه بالســجن بســبب العجز عن السداد، هل  188 -
نفك قيده من الزكاة؟

نعــم، لكن بشــرط التأكد عــن صاحه ودينــه وصاته، 
ثم عن ســبب ســجنه، فليس كل محبــوس واجب علينا 
أن نفك قيده، فلرمبا الســجن أفضل لتأديبه، وفيه سامة 

للمجتمع من شروره.

مــا حكــم صرف الــزكاة املقبوضــة في وجبــات تفطير  189 -
الصائمني؟

إن كان مــن جهة مخولة من ولي األمــر، كلجان الزكاة، 
وكان الطعام ملســتحقي الــزكاة، فا بــأس، لكن إن كان 

هذا التفطير للعامة، فهذا ال يجوز أن يكون من الزكاة.

هل ميكن إخراج الزكاة للمشاريع اخليرية؟ - 190
ال يجــوز إخــراج الــزكاة فــي بنــاء املســاجد، أو طباعــة 

مصاحف داخل البلد.

مــا احُلكــم لــو كانت الــزكاة لبنــاء مراكز إســالمية في  191 -
مواضع حتفظ للمسلمني دينهم؟

إذا كانت املشاريع في مواضع تعصم للمسلمن دينهم ضد 
احلمات الكفرية فإن الصرف من الزكاة عليها مشروع.
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دفع الزكاة إلى الشغاالت والسائقني ما حكمه؟ 192 -
جائــز  للمســلمن منهم فقط، ألن الغالــب أنهم يعولون 

أسرًا في بادهم .

مــن مــات ولم يكــن يخرج زكاتــه.. فهل علــى الورثة  193 -
إخراج الزكاة؟

يجب عليهم إخراج الزكاة عن السنوات السابقة التي لم 
تخرج فيها الزكاة. 

لو تأخر تقســيم اإلرث ألســباب قانونية وغيرها، فهل  194 -
على الورثة إخراج الزكاة عن السنوات التي مرت؟

ال تلزمهــم زكاة حصصهــم في اإلرث قبــل التمكن من 
قبضها، فإذا متكنوا من قبضها زكوها عن سنة واحدة.

هل واجب التفتيش والتأكد في حال من يسألنا الزكاة؟- 195
نعــم، فحرص على وضعها في محلهــا، وأال نحابي بها 
قريبًا وال صديقًا، وال نعطيها إال ملن  اســتحقها، واحلذر 
أن نقدم زكاة املال ألي ســائل يأتينــا ويطرق الباب، ألن 
مــن أّدى الــزكاة في غير محلها فهو كمــن صلى الصاة 
في غير وقتها، ال تبرأ بها ذمته وال يسقط عنه الواجب. 

بعض الناس اليزال يعطي الزكاة  منذ ســنوات ألســرة  196 -
معينة، فهل ال بد أن يفتش في كل سنة عن أحوالهم؟

نعــم، فلرمبا هذه األســرة أغناهــا الله، أو عمــل أوالدها 
وتيسرت أحوالهم.
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هل إخراج الزكاة إلى جلان الزكاة فيه إبراء للذمة؟- 197
نعم.

من عجز عن أداء احلج.. فهل نعطيه من الزكاة؟- 198
نعم، ألن احلج من مصارف في سبيل الله.

من أراد الزواج، لكــن قصرت النفقة عنده، هل نخرج  199 -
له من الزكاة؟

إذا كان ليــس قــادرًا علــى املهر، فــا حــرج أن نعينه من 
الزكاة حتى يتزوج؛ ألن الزواج من أهم األمور.

طالــب العلــم العاجــز عــن اجلمع بــني حتصيــل العلم  200 -
والتكسب، هل نعطيه من الزكاة؟
نعم، حتى تتيسر له حياته وأموره.

ما حكم اإلقراض من أموال الزكاة؟ 201 -
ال يجوز هذا الفعل.

هل ميكن تسليم الزكاة للفقير على هيئة كسوة أو طعام  202 -
خشية أن يضيعها؟

ليس للغني أن ينفق زكاته على الفقير على صفة مابس أو 
طعام إال بتوكيل منه، ألن املال حق له، والبد من إذنه.

هل ُيشرع صرف الزكاة ألقساط مدارس أساسية؟- 203
يجوز هذا، وفي جميع احتياجات الفقير املتنوعة.
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مــا حكــم التصرف فــي زكاة الفقير الــذي يترتب على  204 -
تسليمه إياها نقدًا مفسدة؛ إما بسوء التصرف، أو إنفاقها 

في معصية، ويكون عائاًل ألسرة محتاجة؟
نخبــره بأن عندنــا زكاة له، ليوكلنا أن نشــتري له وألهل 

بيته ما حتتاجون إليه، فإن أبى إال النقد؛ ُيترك إلى غيره.

هل يشــرع التفريــق في مقــدار الزكاة نظــرا الختالف  205 -
جنسية )موطن( احملتاج؟

لنتذكر أن احملتاج إنسان مسلم، فعلينا أن ننظر إلى عجزه 
وفق حاجته، با تفريق بن فقير وآخر باعتبار جنسيته.

إنسان قبض زكاة ظانًا أنه من يجوز له أخذها، ثم تبني  206 -
له أنه غير مستحق لها بعد أن استهلكها، فماذا عليه؟

عليه رّد ما أخذ لباذلها.

أموال األسير التي في البنك، هل فيها زكاة؟ 207 -
نعم فيها الزكاة، وتعامل مثل أموال اليتيم.

من قام بكفالة شــخص في شــرا ســيارة، ثم ســافر هذا  208 -
املشــتري، وامتنع عن دفع األقســاط، فهل يجوز للكفيل 

دفع األقساط املتأخرة من زكاته؟
ال يجوز احتساب ما التزمه بكفالته من زكاته.

ما احلكم الشــرعي في زكاة أمــوال تركة لم يقم الورثة  209 -
بقسمتها بإرادتهم سنني عديدة القسمة الشرعية؟
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إذا لم يقم الورثة بتقســيم التركة بإرادتهم ســنن عديدة؛ 
فإن الزكاة حتســب في هذه األموال عند توفر شــروطها، 
وعلى الورثة إخراجها عن كل ســنة مضت، فإن اســتلم 
كل واحــد نصيبــه أو جزء منــه زكاه كل واحد من نصيبه 
عــن الســنوات املاضيــة، إن لم يكــن زكاه متــى توافرت 

شروط الزكاة.
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املبحث السادس عشر:

زكاة الفطر )صدقة الفطر(

ما املقصود بزكاة الفطر؟ 210 -
يقصد بها: صاع من طعام، يخرجه اإلنســان آخر رمضان، 

ولهذا سميت بصدقة الفطر، أو زكاة الفطر. 

ما فائدة هذه الزكاة على الصائم؟ 211 -
عــن ابــن عبــاس [ قــال: »فــرض رســول اللــه ] 
زكاة الفطــر طهــرة للصائم مــن اللغو والرفــث، وطعمة 
للمســاكن«. رواه أبــو داود وابن ماجه، وفيها إظهار الشــكر 

لنعمة الله بإمتام صيام رمضان وقيامه.

ما حكم زكاة الفطر؟ 212 -
الوجــوب، قــال عبــد الله بــن عمر رضــي اللــه عنهما: 
)فرض رسول الله ] زكاة الفطر من رمضان صاعًا من 

متر، أو صاعا من شعير(.    رواه البخاري.

على من جتب هذه الزكاة؟ 213 -
جتب على كل مسلم، ذكرا كان أم أنثى، صغيرًا أم كبيرًا، 

سواء كان صائمًا أم لم يصم . 

ما شروط وجوبها؟ 214 -
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جتــب على كل مســلم يكون لديه وقــت وجوبها ما يزيد 
عــن قوته وقوت عياله الذين تلزمــه نفقتهم، وزائدة عن 
مســكنه ومتاعــه وحاجاته األصليــة لليلة العيــد ويومه،  
ذلــك أن رســول اللــه ] يقــول: )...وإذا أمرتكم بأمر 

فأتوا منه ما استطعتم (.  رواه البخاري.

هل زكاة الفطر واجبة على املجنون؟ 215 -
نعم، كالصغير فليس من شروط وجوبها صيام الشهر.

هل الدْين مينع إخراج زكاة الفطر؟ 216 -
ال مينع الدْين من وجوبها، ما لم يكن دين حال يســتغرق 

املال كله، واملطالبة به قائمة.

ما حكم منعها، وكيف يعامل مانعها؟ 217 -
منعهــا محرم، ألنــه خروج عمــا فرضه رســول الله ] 
كما ســبق في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: )فرض 
رسول الله ] زكاة الفطر...(، ومعلوم أن ترك املفروض 

حرام وفيه اإلثم واملعصية.

- 218 من يلزم املزكي إخراجها عنهم؟
يلزم املزكي إخراجها عن نفســه، وعن زوجته، وعن كل 

من تلزمه نفقتهم من أوالده، ووالديه إذا كان يعولهما.

ما األطعمة املمكن إخراج الزكاة منها؟ 219 -
الدقيــق، التمر، الزبيب، اأَلِقٍط، وأي طعام يقتات الناس 
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بــه فهو ُيْجزئ في زكاة الفطر، وفي عصرنا الراهن دخل 
اأَلُرز والبقوليــات؛ مثــل العــدس، ويجوز فــي احلليب 

املجفف )البودرة( وغيره في طعامنا الذي نقتات به. 

هل ميكن التنويع في الطعام املوضوع لزكاة الفطر؟ 220 -
نعم، إذ املقصــود بالقوت: هو كل غذاء يصلح أن يكون 
طعاما تتغذى به األجسام على الدوام، وفق عرف البلد، 
فــا بــأس اخلبز والتمــر واجلــنب واللحوم املعلبــة أم غير 

معلبة، واملعكرونة ألنها من الدقيق.

ما احلكم بالنسبة للسكر والدهن في زكاة الفطر؟ 221 -
ال يعّدان من القوت، بل هما لتطييب الطعام، فا ُيشــرع 

إخراجهما في زكاة الفطر.

مب وردت كيفية إخراج الطعام لزكاة الفطر؟ 222 -
وردت بالصاع، فعن النبي ] قال: ) املكيال مكيال أهل 
املدينــة، والــوزن وزن أهل مكــة( رواه النَّســائي والطبراني. 
وجــاء بلفــظ: ) الوزن وزن أهــل مكة، واملكيــال مكيال 

أهل املدينة (.    رواه أبو داود.

هل كان هناك اتفاق بني الناس سابقا في معرفة الصاع؟- 223
نعم، فعن الســائب بن يزيد قال: ) كان الصاع على عهد 
كم اليــوم، فزيد فيه في زمن عمر  النبــي ] ُمدًا وثلثًا مُبدِّ

ابن عبد العزيز(. رواه البخاري.
وعن احلسن بن الوليد قال: َقِدم علينا أبو يوسف  القاضي 
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)تلميــذ أبي حنيفة( مــن احلج، فأتيناه، فقــال: إني أريد أن 
صُت عنه، فقدمُت  ني، تفحَّ أفتح عليكم بابًا من العلم همَّ
املدينــَة فســألت عن الصــاع. فقالــوا: صاُعنا هــذا صاُع 
رسوِل الله ]. قلت لهم: ما حجتكم في ذلك؟ فقالوا: 
نأتيك باحلجة غدًا. فلما أصبحت أتاني نحو من خمسن 
شــيخًا من أبناء املهاجرين واألنصار، مع كل رجل منهم 
الصــاع حتت ردائه، كل رجل منهم يخبر عن أبيه أو أهل 
بيته أن هذا صاُع رسول الله ]، فنظرت فإذا هي سواء، 
قال: فعايرته، فإذا هو خمسُة أرطاٍل وثلٌث، بنقصاٍن معه 
يســير، فرأيت أمــرًا قويًا، فقد تركت قــول أبي حنيفة في 

الصاع وأخذت بقول أهل املدينة. رواه البيهقي.

ما  مقدار الصاع؟ 224 -
مقــدار الصاع: كيلــوان وأربعــون غرامًا مــن الُبر اجليد، 

لكن هذا املقدار يختلف باختاف الطعام املراد كيله.
وقــام أهل اخلبــرة مبعادلة الصاع بــاألوزان احلديثة فكان 

وزنه من القمح كيلو غرامن و )175( غرام.

هل األمر يختلف بالنسبة لألرز؟ 225 -
نعم، وبالتجربة وفق ما تيسر لي بنوعن من الصاع، تبن 
لي أن األرز ) احلبة الصغيرة( وزنه قريب من ثاثة كيلو، 

واألرز احلبة الكبيرة ) xl( فالوزن فيه كيلوان ونصف.

هل ميكن الزيادة على الصاع في زكاة الفطر؟ 226 -
ال حرج في ذلك، والزيادة صدقة.
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هل علينا أن نراعي الوزن، أو احلجم في الزكاة؟ 227 -
يراعى املتيســر في األداء، فالنبي ] جعل املقدار للزكاة 
وفق الصاع، وهو أمر ميسر بالتحقيق في زمنهم، والصاع 

ليس فيه مراعاة لألوزان، إمنا فيه قدر محدد.

ما حجة من يفتي بعدم إخراج زكاة الفطر نقدًا؟ 228 -
حجتهــم – نفعنا الله بعلمهم- أن النقود كانت موجودة 
على عهد رســول اللــه ]، فلو كانت جتــزئ لبّن ألمته 
ذلــك، وقالوا أن مــن أفتى بإخراج القيمــة أفتى باجتهاد 
منه، واالجتهاد يخطئ ويصيب، وإخراج القيمة خاف 
السنة، ولم ينقل عن النبي ]، وال عن أحد من أصحابه 

إخراج القيمة في زكاة الفطر.
ولــذا قال اإلمام أحمــد: ال يعطي القيمــة. فقيل له: قوٌم 
يقولــون عمــر بن عبــد العزيــز كان يأخذ بالقيمــة، قال: 
يدعــون قول رســول الله ]، ويقولون قــال فان! وقد 
قال ابن عمر: فرض رسول الله ] زكاة الفطر صاعًا. 

بعــض جلان الزكاة تفتي بأخــذ املال بدال من الطعام في  229 -
زكاة الفطر، فما مشروعية هذا؟

لهــم وجه في اجلواز، من جهة أن هذا الفعل منهم مبكانة 
اإلنابة عن املتصدق، فيستلموا املال ليشتروا به الطعام.

بعض املؤسســات الزكوية حتــّول زكاة الفطــر إلى نقد  230 -
والعكس، فما حكم صنيعهم؟
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يجوز هذا األمر حسب ما تقتضيه احلاجة أو املصلحة.

132-  في الدول غير مسلمة، ال ينفعهم األرز،  فهل ُيستبدل 
الطعام باملال؟

باملقدور شراء مبا يعادل قيمة الصاع طعاما من قوت تلك 
البلدان األجنبية.

ما مصارف زكاة الفطر؟- 232
مصرف زكاة الفطر هو مصرف زكاة املال؛ أي أنها توزع 

على األصناف الثمانية املذكورة في آية الزكاة.

هل يجزىء إعطاء زكاة الفطر لألقارب؟ 233 -
ال يجــزىء إعطاء زكاة الفطر إلــى اآلباء واألمهات وإن 
علــوا، وال إلــى األبناء وإن نزلــوا، وال إلــى الزوجات، 

وغيرهم جائز من األقارب.

هل يجوز إعطاؤها للعمال من غير املسلمني؟ 234 -
ال يجوز إعطاؤها إال ملن يستحقها من املسلمن فقط.

هل يجب على العمال إخراج زكاة الفطر؟ 235 -
نعم يجب عليهم، ألن غالب العمال أو اخلدم املســلمن 
نرى أنهم ميلكون األموال، ويرســلونها إلى أسرتهم في 

خارج البلد، فهو إنسان ميلك املال وعنده طعامه.

هل جتب زكاة الفطر على اخلادم غير املسلم في املنازل؟- 236
ال جتب عليه، وال له؛ أي ال يستحقها ألنه غير مسلم.
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ما هو وقت وجوب إخراجها؟ 237 -
يجــب إخراجها قبل صاة العيد، وجتــزئ قبله بأيام إلى 
جلــان الــزكاة، وال جتزئ بعد صــاة العيــد، حلديث ابن 
عباس رضي الله عنهما أن النبي ]: )فرض زكاة الفطر 
طهــرة للصائم من اللغــو والرفث، وطعمة للمســاكن، 
فمــن أّداها قبل الصاة فهي زكاة مقبوله، ومن أّداها بعد 

الصاة فهي صدقة من الصدقات(.

ما حكم من أخرجها من أول رمضان؟ 238 -
يجــوز تعجيــل إخراجها من أول رمضان، وال ســيما إذا 
ســلمت ملؤسســة زكوية، ليتســنى لهم الوقــت لتوزيعها 

بحيث تصل ملستحقيها في وقتها املشروع؟

هل يشمل وجوب إخراجها عن اجلنني في بطن أمه؟ 239 -
ال يجب ذلك، لكن ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يستحب 
إخراجهــا عن احلمل فــي البطن، لفعل بعــض الصحابة 

 ذلك.

هل جتب زكاة الفطر على املولود الذي جاء بعد مغيب  240 -
شمس آخر يوم من رمضان؟

ال تلزمه فطرته، وإمنا تكون مستحبة. 

من مــات قبل مغيب الشــمس، هل يجب إخــراج زكاة  241 -
الفطر عنه؟

ال جتب الفطرة عنه؛ ألنه مات قبل وجود سبب الوجوب.
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- 242 لو عقد إنســان على امرأة بعد مغيب شــمس آخر ليلة 
من رمضان، فهل جتب عيه أن يخرج عنها زكاة الفطر؟

يلزمــه فطرتها على قول كثير من أهل العلم؛ ألنها كانت 
زوجتــه حينمــا وجد الســبب، فــإن عقد له بعــد غروب 
الشــمس ليلة العيــد لم تلزمه فطرتها، وهــذا على القول 
بأن الزوج يلزمه فطــرة زوجته وعياله، وأما إذا قلنا: بأن 
كل إنســان تلزمه الفطرة عن نفســه كما هو ظاهر السنة، 

فايجب عليه زكاتها.

هــل يجوز للمســلم إخــراج الزكاة عن أهلــه؛ إن صام  243 -
رمضان في منطقة غير املنطقة التي يتواجد فيها أهله؟

زكاة الفطر ُتخرج في املكان املوجود به الشــخص، لكن 
لــو أخرجها عنه وكيلــه أو وليه في بلد غير البلد املوجود 

بها الشخص جاز.

لو أن املسلم لم يعلم بالعيد إال بعد انقضاء صالة العيد،  244 -
فما احلكم بالنسبة لزكاة فطره؟

يجزأ إخراجها بعد الصاة عند متكنه من إخراجها.

ما حكم نقلها إلى البلدان البعيدة لوجود فقراء فيها؟- 245
نقــل صدقــة الفطــر إن كان حلاجــة، فا بأس بــه كأن ال 
يكــون حوله أحــد من الفقــراء، وإن كان لغير حاجة بأن 

وجد في البلد من يتقبلها فا يجوز إخراجها.

هــل ميكــن أن يخــرج الــزوج زكاة الفطــر عــن زوجته  246 -
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وأوالده البالغني؟
نعم، وهو مبثابة الوكيل عنهم، ويخبرهم بصنيعه.

أوالده  عــن  الفطــر  زكاة  إخــراج  لــألب  ميكــن  هــل  247 -
املتزوجني، وقد يسكنون خارج بيته؟

نعم، وهذا من باب التبرع عنهم، مع اباغهم بذلك.

هــل يجب علــى الكفيل إخــراج زكاة الفطر عن اخلدم  248 -
املسلمني الذين في بيته؟

ال يجــب عليه، ألنهم مســؤولون عن أنفســهم، لكن إن 
تبرع بهذا بعد إخبارهم به فهو حسن وله األجر.

من تعمد اخراج الفطرة بعد الصالة، فهل تعتبر زكاة؟ 249 -
ال تعتبر زكاة، وهي صدقة.

من نسي إخراج صدقة الفطر في وقتها، فماذا عليه؟ 250 -
عليه التوبة، ويخرجها قضاء بعد العيد.

هل مبقدور املؤسسات الزكوية تأخير صرف ما اجتمع  251 -
عندها من زكاة الفطر إلى ما بعد يوم العيد؟

نعــم، إذا اقتضت املصلحــة أو احلاجة في ذلك، وهذا ما 
جاء في فتاوى بيت الزكاة لدولة الكويت.

هل هناك أصناف من املسلمني ال تعطى لهم زكاة الفطر؟- 252
نعم، كأهــل بيت النبي ]، واألغنيــاء، والقادرين على 
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الكسب، وال تصرف لكافر.

رجــل أعطــى زكاة الفطــر لفقير، ثــم اشــتراها منه، ثم  253 -
دفعها له زكاة فطر عن نفسه، فما حكم صنيعه؟

ال ينبغي هذا، بل يجب سّد هذا الباب حتى ال يفضي إلى 
التحايل على الفقراء، فيبيعون زكواتهم بسعر أدنى.
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اخلامتة

في ختام املطاف.. 
أقــول: الشــكر لله الذي أســبغ علينــا نعمه ظاهــرة وباطنة، 
ومنهــا العون والتيســير بتقدمي  هذه الرســالة اجلامعة جلملة من 
فتــاوى العلمــاء، نفعنا اللــه بعلمهم وفقههــم، وجمعنا بهم في 

الفردوس األعلى.

فيا أيها القارىء الفاضل..

 فما وجدت من صواب في البيان، وتيسير صحيح للمعلومة 
فــي هذه الرســالة، فهــذا من فضل الله ســبحانه، ومــا كان فيها 
مــن زلة أو هفوة فما هــو إال من العلم القاصــر، وزلة النفس.. 
واســتغفر اللــه العلــي العظيم منــه، وال أعدم مــن توجيه كرمي 
مــن األحباب، ودعوة لنيل التوفيق مــن موالنا الكرمي، والظفر 

بالفقه النافع.
وجزيل الشكر ملن ساهم بطباعة ونشر هذه الرسالة.

واحلمد لله رب العاملن، والصاة والسام على حبيبنا محمد، 
وعلى آله وصحبه، والتابعن لهم بإحسان إلى يوم الدين.
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